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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )24احللقة (

  
  
  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 صــلى-ومرحًبــا بكــم يف ســرية نبينــا  ،اإلخــوة واألخــوات ســالم اهللا علــيكم ورمحتــه وبركاتــه أيهــا

  ا األرواح والقلوب. -عز وجل -هذه السرية العطرة اليت يزكي اهللا  ،-اهللا عليه وسلم
ُفِســُكمْ  ِمـــنْ  َرُســـولٌ  َجــاءَُكمْ  َلَقـــدْ ﴿ :عــز وجـــل -يقــول اهللا   َحـــرِيصٌ  َعنِـــتمْ  َمــا َعَلْيـــهِ  َعزِيـــزٌ  أَنـْ

  .السالموأمت  الصالة] عليه أفضل 128: [التوبة ﴾رَِحيمٌ  رَُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َعَلْيُكمْ 
عقـاب مـن  مكـةهـل أومحـى  ،من هذا املوقف العظيم -اهللا عليه وسلم صلى- النيبملا انتهى 

بعـد ذلـك  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبأراد  -اهللا عليـه وسـلم صـلى-برمحتـه  -جل وعال-اهللا 
ـــةأن يعـــود إىل  ـــد؛ لكـــن مك ـــة،بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد املطلـــب مل يعـــد قـــادرًا علـــى دخـــول  حمم مك 

ن أفـأراد  ،مـهعلى محياته حـىت أعما اً قادر وحينما كان حيتمي سابًقا بأيب طالب مل يعد أحد اآلن 
وعن حاٍم آخر غري أيب طالب وغري بين هاشم وبـين عبـد منـاف؛ فأرسـل  ،يبحث عن معٍني آخر

وأدخل يف  مكةأريد أن أعود ىل «يقول:  ،إىل األخنس بن شريك -اهللا عليه وسلم صلى- النيب
  .»جوارك

  .مكةال أجريك وال أجري على أهل  ،فقال: ال
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  قال: ال أجريك. ،فأرسل إىل سهيل بن عمرو
  يدخل. وكان على الشرك. ،قال: نعم ،فأرسل إىل املطعم بن عدي

 ،ومعه املطعم بن عدي ومعه أبناؤه وقد تعلقوا السيوف -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفدخل 
وكان له  ،فإنه سيغفر ذمته املطعم بن عدي -اهللا عليه وسلم صلى- النيبمن أراد أن يقرتب من 

  .مكةيف مكانته 
  أجمري أم تابع؟ ،قال: يا مطعم ،فقابله أبو سفيان

  أنت أسلمت أم أنك جمري؟
  قال: بل أنا جمري.

  قال: أجرنا َمن أجرت.
  .مكةيف  -السالمو  الصالةعليه -وبقَي  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفدخل 
ومــع هــذه الضــربات املتتاليــة  ،مــن العمــر مخســني عاًمــا -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبملــا بلــغ 

خروجــه  ،مــوت زوجــه خدجيــه ،بمــوت عمــه أيب طالــ ،-اهللا عليــه وســلم صــلى-واملوجعــة للنــيب 
 -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبأصـــبح اآلن يـــدخل  ،عودتـــه أيًضـــا ،ضـــربه يف الطـــائف ،للطـــائف
؛ -اهللا عليـه وسـلم لىص-مل يعد كأنه ليس ليس من أهل البلد؛ وإمنا يدخل مستجريًا  ،مستجريًا

وهــو حادثــة  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبحــدث حــادث عظــيم كــان لــه األثــر الكبــري يف حيــاة 
  اإلسراء واملعراج.

 -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبمث ُأخـذ  ،يف دار أم هـانئ -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبكان 
طُلـب  ،للحضـرة اإلهليـة -السـالمو  الصالةعليه - النيبوهنا طُلب  ،حىت وصل إىل املسجد احلرام

ـــه  ،للمـــرة الثانيـــة -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى-فُشـــق صـــدره  ،للســـماء ـــالةعليـــه -واســـُتخرج قلب الص 



  3Page: 

ـــالمو  ـــالةعليـــه -وأُعيـــد قلبـــه  ،إميـــان وحكمـــة امملـــوءً وُغســـل قلبـــه بطســـٍت مـــن ذهـــٍب  -السالص 
  .السالمو 

وتعظـيم اهللا  ،واالستفادة من القرآن ،ن االستفادة من هذا الدينوتذكرون قلت لكم سابًقا: إ
إذا أردت أن جتـــد  ،إمنـــا يبتـــدئ مـــن قلـــب اإلنســـان قبـــل أن يكـــون علـــى جوارحـــه -جـــل وعـــال-

-فهيـئ هـذا القلـب ملـا حيبـه اهللا  ،حالوة؛ فابدأ بقلبك -جل وعال-ولتعظيمك هللا  ،للقرآن لذة
أال وإن يف « -عـز وجـل -وأدخل فيـه مـا حيبـه اهللا  ،ضه اهللاأخرج منه ما يُبغ ،ويرضاه -جل وعال

  .»وإذا فسدت فسد اجلسد كله؛ أال وهي القلب ،اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله
اهللا عليـه  صـلى- النـيبوأعيـد كمـا كـان؛ أَيت إىل  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبملا غسل قلب 

هـذا حجــم هــذه الدابــة، هــذه  ،غـل يف حجمهــا وفــوق احلمــاروهــي دابــة دون الب ،بــالرباق -وسـلم
  .السالمو  الصالةعليهم - الدابة ركبها األنبياء

 ،الـرباق -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النـيبفركب  ،يقع حيث انتهى بصرها فرهافحاأما سرعتها: 
 صــلى- يبالنـوهنالـك ربـط  ،حـىت وصـل إىل بيـت املقــدس -الســالمعليـه -وسـار بصـحبة جربيـل 

وهلذا يُقال عن نبينـا  ،-السالمو  الصالةعليهم -باألنبياء  صلىودخل و  ،الرباق -اهللا عليه وسلم
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -إنه إمام األنبياء واملرسلني  -اهللا عليه وسلم صلى-

ــالمعليــه -مث بعــد ذلــك أتــى جربيــل  ــا ومخــًرا -الس اهللا  صــلى- النــيبتــار فاخ ،فعــرض للنــيب لبًن
  وُهدَيت أمتك". إىل هنا هذه حادثة اإلسراء. ،فقال: "هديت للفطرة ،اللنب -عليه وسلم

  وهي حادثة املعراج. ،إىل السماء السابعة -اهللا عليه وسلم صلى- النيبمث ُعرج ب
  ما هو املعراج؟
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ــلم الــذي صــعد بــه لكــن هــ ،املعــراج لــيس هنــاك تفصــيل دقيــق يف هــذا املعــراج يف الســنة و كالس
ـــالمو  الصـــالةعليـــه -صـــعد  ،-اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيب حـــىت بلـــغ إىل الســـماء الـــدنيا -الس، 

  .السالمعليه -فاستفتح جربيل 
  قالوا: َمن؟

  قال: جربيل.
  أمعك أحد.
  .حممدقال: معي 
  أوحَي إليه؟
  قال: نعم.

  قالوا: مرحًبا بك ومبن معك.
فقـال لـه  -السـالمعليه -السماء األوىل وإذا به يرى آدم  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبدخل 

  الصاحل وباالبن الصاحل. النيبآدم: مرحًبا ب
  اهللا عليه وسلم. صلى- النيبفرد عليه 

عليهمــا -مث صــعد إىل الســماء الثانيــة فــإذا فيهــا أبنــاء اخلالــة حيــىي بــن زكريــا وعيســى بــن مــرمي 
  الصاحل وباألخ الصاحل. النيبفقالوا: مرحًبا ب -السالم

ــالمعليــه -رأى يوســف  وفيهــا ،مث عــرج بــه إىل الســماء الثالثــة ائــه  -السووصــف مــن مجالــه و
  .السالمو  الصالةعليه -وحسنه 
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ويف السـماء اخلامسـة رأى فيهـا هـارون  -السـالمعليـه -مث يف السماء الرابعة رأى فيها إدريس 
 صــلى- النــيبملــا جـاوزه  -السـالمعليــه -ويف السـماء السادســة رأى فيهـا موســى  -ســالمالعليـه -

  قالوا: ما يُبكيك؟ ،-السالمو  الصالةعليه -بكى موسى  -اهللا عليه وسلم
  ألن غالًما بُعَث من بعد يدخل من أمته اجلنة أكثر مما يدخل من أمىت. قال: أبكي

فقيـل:  ،فرفـع يل سـواد عظـيم فظننـت أـم أمـيت«اهللا عليـه وسـلم:  صـلى- النـيبتعلمون قـول 
فقيــل يل: هــذه أمتــك ومعهــم ســبعون  ،مث رُفــع يل ســواد أعظــم مــن ذلــك ،هــذا موســى وقومــه ،ال

  .»ألًفا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب
  أن جيعلنا وإياكم من أهل اجلنة. -عز وجل -أسأل اهللا 
وفيهـا رأى والـده وجـده إبـراهيم  ،إىل السـماء السـابعة -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبمث ُعرج بـ

  الصاحل وباالبن الصاحل. النيبفقال: مرحًبا ب -السالمعليه -
  كان إبراهيم متوسًدا على البيت املعمور. ما هو البيت املعمور؟

ـــةإذا كنـــتم يف  لســـماء يُقـــال هلـــا يف الســـماء الســـابعة هنـــاك كعبـــة ألهـــل ا ؛ مبحـــاذاة الكعبـــةمك
يطــوف حوهلــا كــل يــوٍم  ،يطــوف حوهلــا املالئكــة كمــا يطــوف النــاس حــول الكعبــة ،البيــت املعمــور

  ملك ال يعودون إليها أبًدا. ألف سبعون
  كم عدد املالئكة؟

  .]31: [املدثر ﴾ِلْلَبَشرِ  ِذْكَرى ِإال  ِهيَ  َوَما ُهوَ  ِإال  رَبكَ  ُجُنودَ  يـَْعَلمُ  َوَما﴿
  حىت وصل إىل سدرة املتهى. -اهللا عليه وسلم صلى- النيببمث ُعرَج 

  ما هي سدرة املنتهى؟
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وورقهــا   ،نبقهــا كقــالل هجــر«فقــال:  -اهللا عليــه وســلم صــلى-هــي شــجرة وصــفها لنــا نبينــا 
  .»ما غشيها من اجلمال واحلسن -جل وعال-مث بعد ذلك غشيها من نور اهللا  ،كآذان الفيلة

  خيرج من أصل هذه الشجرة أربعة أر: -اهللا عليه وسلم صلى- النيبى أور 
  اثنان ظاهران. -
  وران باطنان. -

  .»فالنيل والفرات«اهللا عليه وسلم:  صلى-فأما الظاهران: قال 
 -الســالمو  الصــالةعليــه -فــرأى  ،عجبًــا -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبيف هــذه الرحلــة رأى 

ولــيس علــى وجهــه  ،رأيتــه وهــو ال يضــحك«اهللا عليــه وســلم:  ىصــل -يقــول  ،مالــك خــازن النــار
  .»بشر وال بشاشة

أنـه رأى  -السـالمو  الصـالةعليـه -وممـا رأى  ،اجلنة والنـار -اهللا عليه وسلم صلى- النيبورأى 
 ُبطُــوِنِهمْ  ِفــي يَــْأُكُلونَ  ِإنَمــا ظُْلًمــا اْلَيتَــاَمى َأْمــَوالَ  يَــْأُكُلونَ  الــِذينَ  ِإن ﴿أكلـة أمــوال اليتــامى ظلًمــا 

  .]10: [النساء ﴾َسِعيًرا َوَسَيْصَلْونَ  نَارًا
  اهللا عليه وسلم؟ صلى-كيف رآهم 

 ،رأيـت أكلـة أمـوال اليتـامى ظلًمـا هلـم مشـافر كمشـافر اإلبـل«: السـالمو  الصـالةعليه -يقول 
  .»يقذفون يف أفواههم قطًعا كاألفهار فتخرج من أدبارهم

ـــالةعليـــه -يقـــول  ،بـــاالر يـــأكلون  نالـــذي -اهللا عليـــه وســـلم صـــلى- النـــيبورأى  ـــالمو  الص الس :
فيـــــأيت آل فرعـــــون فيطـــــؤوم  ،ال يســـــتطيعون ألجلهـــــا أن يتحولـــــوا ،كبـــــرية  اً بطونـــــرأيـــــت هلـــــم ×«

  ،.»كلما ذهبوا أعيدوا إىل أوهلم  ،بأقدامهم
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والـيت قـال  ،الفاحشـة العظيمـة الزنـاة الـذين يرتكبـون هـذه -اهللا عليه وسـلم صلى- النيبورأى 
  .]68: [الفرقان ﴾أَثَاًما يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ  يـَْزنُونَ  َوَال ﴿ عنها: -جل وعال-اهللا 

فكـانوا يـأكلون  ،وأمامهم أيًضا حلم غـث منـنت ،رأيت أقواًما أمامهم حلم مسني طيب«يقول: 
  .»الزناة والزواينهؤالء هم «فقال:  ،»الطيب السمنيالغث املننت ويرتكون 

النســــاء الــــاليت يُــــدخلن علــــى الرجــــال َمــــن ليســــوا مــــن  -اهللا عليــــه وســــلم صــــلى- النــــيبورأى 
  معلقات بثديهن. -السالمو  الصالةعليه -أوالدهن؛ رآهن 

إىل مقــام يســمع فيــه  -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبمث رُفــع  ،كانــت هــذه هــي حادثــة املعــراج
  من غري ترمجان. -جل وعال-نا كلم ربه وه ،صريف األقالم

  جل وعال؟-اهللا  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبهل رآه؟ هل رأى 
بعيــين رأســه كمــا يقــول  -جــل وعــال-أنــه مل يــَر اهللا  -وهــو خــالف بــني الســلف-الصــحيح 
 صـلى- النيبفـ ،بـل مل يُـذكر عـن أحـد مـن الصـحابة أنـه رآه بعيـين رأسـه -رمحـه اهللا-اإلمام أمحـد 

  جل وعال.-وكلم ربه  -السالموأمت  الصالةعليه أفضل -رآه بعيين فؤاده  -اهللا عليه وسلم
ـــال إن موســـى  ـــالمعليـــه -ولـــذا كمـــا يُق ـــا  ،كلـــيم الـــرمحن  -الس اهللا عليـــه  صـــلى-فكـــذلك نبين

  هو كليم الرمحن. -وسلم
فرضــت الصــلوات  ،وفُرضــت الصــلوات اخلمــس الــيت يتســاهل فيهــا كثــري مــن النــاس ولألســف

اهللا  صـلى- النـيبوأمر  ،من فوق سبع مساوات -جل وعال-اخلمس وهي العبادة اليت فرضها اهللا 
اآلن مخــس  ،ففرضــت أول مــا فرضــت مخســني صــالة يف اليــوم والليلــة ،ــا مباشــرة -عليــه وســلم

  صلوات وهناك من ال حيافظ عليها!
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عليــــه -فمــــر مبوســــى  -اهللا عليــــه وســــلم ىصــــل - النــــيبفعــــاد  ،مخســــني صــــالة يف اليــــوم والليلــــة
  َمب أمرك ربك؟ حممدقال: يا  -السالم

  .»أمرين خبمسني صالة«قال: 
  فاسأل ربك التخفيف. ،لقد جربُت الناس قبلك ،إن قومك ال يستطيعون حممد،قال: يا 

 - جل وعال- فعاد إىل ربه ،فأشار عليه بنعم ،جربيل -اهللا عليه وسلم صلى- النيبفاستشار 
  فخفف عنه مخًسا.
ــــد،قــــال: يــــا  ،مث مــــر مبوســــى ربــــك وســــل ربــــك  فاطلــــب مــــن ،إين جربــــُت النــــاس قبلــــك حمم

  التخفيف.
  يرتدد حىت فُرضت مخس. -اهللا عليه وسلم صلى- النيبما زال 

فإين قد جربت الناس  ،قومك ال يستطيعون فإن ،سل ربك التخفيف حممد،فقال موسى: يا 
  قبلك.
، اللهــم صــل علــى رســول اهللا. فــإذا »واهللا لقــد اســتحييُت مــن اهللا مــن كثــرة مــا ســألته«ل: قــا

  يف امليزان. نو ومخسفهي مخس يف العمل  ،مبناٍد: أنين قد أقررت فريضيت
عـز -وفضـل اهللا  ،وهذا فضل اهللا ،فمن أدى هذه اخلمس صلوات فكأمنا أدى مخسني صالة

 هذه النعمة. واحلمد هللا على ،واسع -وجل  
مبنــة وكرمــه أن جيعلنــا مــن اهلــداة املهتــدين، وأن خيــتم لنــا ولكــم خبامتــة  -عــز وجــل -أســأل اهللا 

ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا  صــلىالســعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و  حمم 
  وعلى آله وأصحابه أمجعني.


